
 

Z á p i s n i c a 
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Limbach konaného dňa 

27.7.2021 o 20.00 hod. prostredníctvom videokonferencie v zmysle § 30f ods. 2 Zákona o 

obecnom zriadení 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prítomní: Bc. Adriana Čechovičová, Juraj Czinege, Mgr.ArtD. Ľubomír Čechovič, Róbert 

Hlavatovič, Mgr. Mária Krajčovičová, Bc. Zuzana Lobíková, Miriam Maceková, Bc. Matej 

Farbula, Daniel Šteberla, JUDr. Jana Plšková, Ján Polák, Mgr. Anton Martvoň, PhD, 

a prihlásená verejnosť 

         Navrhovaný program: 

1. Otvorenie 

a. Schválenie programu rokovania  

b. Voľba návrhovej komisie 

c. Určenie overovateľov zápisnice 

d. Určenie zapisovateľa zápisnice 

2. Predĺženie platnosti PHSR 

3. Žiadosť o NFP na rozšírenie kapacity základnej školy a výstavbu telocvične 

4. Záver 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, v súlade s uznesením vlády 

SR č. 260, ako aj s dôrazom na karanténne opatrenia a opodstatnenú obavu z nákazy, využila 

obec možnosť danú § 30f ods. 2 Zákona o obecnom zriadení, a uskutočnila rokovanie Obecného 

zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie. Z takéhoto rokovania bude vyhotovený 

obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude do 48 hodín zverejnený na webovom sídle obce 

Limbach, a do piatich dní po ukončení rokovania obec zverejní zápisnicu z tohto zasadnutia na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

 

Zasadnutie sa začalo o 20.04 hod., zasadnutie viedla starostka obce Bc. Čechovičová, ktorá 

skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

Po výzve starostky obce zúčastnení poslanci postupne jednotlivo slovne prezentovali svoju 

prítomnosť. 

K bodu 1.  Otvorenie 

Starostka vyzvala prítomných, či majú pripomienky k navrhovanému programu, pripomienky  

nikto nemal, následne dala hlasovať.   

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/1/OZ/2021/27-7 

OZ schvaľuje program rokovania OZ v súlade s pozvánkou.   

 

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie C/1/OZ/2021/27-7 

OZ volí návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Jana Plšková, Mgr.ArtD. Ľubomír Čechovič. 

 

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie C/2/OZ/2021/27-7 

OZ volí overovateľov zápisnice: Miriam Maceková, Robert Hlavatovič. 

 

 



 

Uznesenie D/1/OZ/2021/27-7: OZ určuje zapisovateľa zápisnice z 1. mimoriadneho 

zasadania OZ JUDr. Janu Plškovú. 

 

K bodu 2. Predĺženie platnosti PHSR 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Limbach bol schválený na obdobie rokov 2014 

– 2020, platný PHSR je zverejnený na webovej stránke obce. Návrh bol predĺžiť jeho platnosť 

do roku 2022, obsahovo tomu nič nebráni. BSK spracúva v súčasnosti nový PHSR kraja, ktorý 

by mal byť do roku 2022 schválený. Následne obec Limbach vypracuje svoj nový PHSR. 

Hlasovanie:   9 z prítomných poslancov - za   /9-0-0/  

0 z prítomných poslancov - proti  

0 z prítomných poslancov - zdržal sa  

Uznesenie B/2/OZ/2021/27-7 

OZ schvaľuje predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Limbach do roku 2022. 

 

K bodu 3:  Žiadosť o NFP na rozšírenie kapacity základnej školy a výstavbu telocvične 

Z dôvodu, že obec sa zapojila do výzvy na poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity Základnej 

školy v Limbachu a výstavbu telocvične je potrebné schváliť uznesenia, ktoré budú súčasťou 

žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok z eurodotácií. Do diskusie sa zapojili viacerí 

prítomní. Výška oprávnených výdavkov vychádza z predbežných cenových návrhov 

materiálov a zariadenia, ceny boli spracované podľa obvyklých cien na trhu a podľa plánovanej 

kapacity školy.  

Hlasovanie:   6 z prítomných poslancov - za   /6-0-3/  

0 z prítomných poslancov - proti  

3 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková, Krajčovičová, 

Šteberla) 

Uznesenie B/3/OZ/2021/27-7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: 

„Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu„ realizovaného 

v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce a platným programom rozvoja obce 

 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-0-4/  

0 z prítomných poslancov - proti  

4 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková, Farbula,    

Krajčovičová, Šteberla) 

Uznesenie B/4/OZ/2021/27-7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-0-4/  

0 z prítomných poslancov - proti  

4 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková, Farbula,    

Krajčovičová, Šteberla) 

Uznesenie B/5/OZ/2021/27-7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške 100 866,64 €,  t.j. 5 

% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške 2 017 332,83 €. 

 

 



 

Hlasovanie:   5 z prítomných poslancov - za   /5-0-4/  

0 z prítomných poslancov - proti  

4 z prítomných poslancov - zdržal sa (Lobíková, Farbula,    

Krajčovičová, Šteberla) 

Uznesenie B/6/OZ/2021/27-7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu obce.  

 

K bodu 4: Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo 

ukončené o 20.55 hod. 

 

 

 

             Bc. Adriana Čechovičová 

                  starostka obce 

 

V Limbachu dňa 28.7.2021 

 

 

Zapísala: JUDr. Jana Plšková 

 

 

Overovatelia: 

 

Miriam Maceková 

 

Róbert Hlavatovič 

 


